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 Μετά από 15 μήνες χωρίς θέατρο, οι μαθήτριες και οι 
μαθητές του σχολείου μας παρακολούθησαν ανά τμήματα και 

τηρώντας τα μέτρα προστασίας κατά του covid 19,  
τη θεατρική παράσταση αρχαίου  

δράματος «Αντιγόνη» του Σοφοκλή.  
 
 

 Η παράσταση εντάσσεται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«Από το Μουσείο στο Θέατρο: Ανιχνεύοντας τη θεατρική πράξη 
της αρχαίας τραγωδίας» και πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικούς 
χώρους, στο προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά 
καθώς και παραπλεύρως του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. 
 
Βασικός στόχος του προγράμματος, σύμφωνα με τους 
επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς συντελεστές είναι: η εξοικείωση 
των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αρχαία 
τραγωδία, με τη σύγχρονη γλώσσα του θεάτρου και την θεατρική 
πρακτική. 
 
 



 
 
Στο νέο θεσμό της  μουσειοπαιδαγωγικής  και θεατροπαιδαγωγικής 
εκπαίδευσης υσυμμετείχαν τα παρακάτω τμήματα του σχολείου μας: 
  
 
 
•Α2 στις 21-04-2021 με συνοδούς τη διευθύντρια του σχολείου μας 
κυρία Λεοντοπούλου Π., τον υποδιευθυντή κύριο Μαυρομάτη Γ. και την 
υπεύθυνη τμήματος κυρία Λεβέντη Β. 
•Α3 στις 17-05-2021 με συνοδούς τις καθηγήτριες κυρίες Μπενάκη Π. 
και Παπασαΐκα Χ.  
•Β1 στις 21-05-2021 με συνοδούς τις καθηγήτριες κυρίες 
Μιχαλακοπούλου Λ.(υπεύθυνη τμήματος) και Βεντούρη Ε.  
•Α4 στις 26-05-2021 με συνοδούς τις καθηγήτριες κυρίες Λυγουριώτη 
Ε.(υπεύθυνη τμήματος ) και Βαΐτσου Γ.  
Α1 στις 27-05-2021 με συνοδούς τη καθηγήτρια κυρία Μαματσή Α. και 
τον κύριο Κονταρίνη Α. 
 
 
 



      

 

 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με 
ενδιαφέρον τα μηνύματα που εκφράζονται από 

το κείμενο του Σοφοκλή για τη φύση του δικαίου 
και για τις ατομικές επιλογές απέναντι σε ό,τι 

θεωρείται ηθικό και απαράβατο. 

 



 
 
 
 
 



Στον πεζόδρομο του Δημοτικού  
Θεάτρου  Πειραιά 











Στον  προαύλιο χώρο του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά 







Ξενάγηση στο Μουσείο 











Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο, την Εφορία 
Αρχαιοτήτων του Πειραιά και όλους τους 
συντελεστές του προγράμματος για την 
εξαιρετική εμπειρία που πρόσφεραν στο 

σχολείο μας. 
 

Η Διευθύντρια  
Παρασκευή  Λεοντοπούλου    

 
 



         
 

 Το αρχαίο Θέατρο Ζέας 
 
 

Επιμέλεια Παρουσίασης  
Λουΐζα Μιχαλακοπούλου  

 

  


